
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 37/1 

ze dne 20. 12. 2017 

 

Bezpečnostní situace v městské části 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.   BERE NA VĚDOMÍ 

- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části Praha – Dolní 

Měcholupy měsíc listopad 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Ing. Luboš Ježil 

 zástupce starosty 

 

 

 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 37/2 

ze dne 20. 12. 2017 

 

Rozpočtové úpravy 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.  BERE NA VĚDOMÍ 

- rozpočtové úpravy městské části – zvýšení rozpočtu: 

     -  zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 31/25 ze dne 30.11.2017 o poskytnutí 

        podílu z obdrženého odvodu z VHP ve výši 275 tis. Kč určených na podporu   

        činností sportovní výchovy mládeže, sport, kulturu, školství, zdravotnictví 

        a sociální oblast.  

      - zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 31/64 ze dne 30.11.2017 o poskytnutí      

        účelové investiční dotace na akci – Dýchací přístroje pro SDH ve výši 240 tis. Kč  

      - usnesení ZHMP č. 31/18 ze dne 30.11.2017, kterým byla schválena změna       

        charakteru investiční dotace ve výši 540 tis. Kč, schválené usnesením ZHMP č.  

        29/41 ze dne 14.9.2017 na akci „ZŠ Kutnohorská – rozšíření o tři kmenové třídy„ 

        na neinvestiční účel ve výši dotace 400 tis. Kč  

II.  SCHVALUJE 

- navýšení rozpočtu na rok 2017 o 275 tis. Kč 

- navýšení rozpočtu na rok 2017 o 240 tis. Kč 

- změnu charakteru dotace na akci „ZŠ Kutnohorská – rozšíření o tři kmenové třídy„ 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 zástupce starosty 

 

 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 37/3 

ze dne 20. 12. 2017 

 

Zásady hospodaření v období rozpočtového provizoria r. 2018 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.  BERE NA VĚDOMÍ  

- návrh zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2018 

II.  SCHVALUJE 

- hospodaření Městské části Praha – Dolní Měcholupy dle zásad v období provizoria do 

doby schválení rozpočtu na rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Ing. Luboš Ježil 

 zástupce starosty 

 

 

 

 

 



Příloha k 37/3 

  

Zásady hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2018 

pro MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 1. Městská část Praha – Dolní Měcholupy bude čerpat měsíční výdaje  

     maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu předchozího roku 

 

2. Městská část Praha – Dolní Měcholupy v období rozpočtového provizoria 

    přizpůsobí reálný průběh svých výdajů skutečnému objemu použitelných  

    finančních prostředků  

 

3. Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně byly plněny 

    zákonné i smluvní povinnosti městské části 

 

4. V období rozpočtového provizoria nebude Městská část Praha – Dolní                      

    Měcholupy uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich  

    plnění bude mít potřebné finanční prostředky 

 

5. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria 

    se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení  

 

V Praze dne 11. 12. 2017      

                                                                                   Jiří Voříšek 

                                                                                   předseda FV 

 

 

MČ Praha - Dolní Měcholupy         ROZPOČET NA ROK  2017 

VÝDAJE  2017 

Název položky/třídy Paragraf Rozpočet 2017 

Poz.komunikace 2219 1 380 

Mateřská škola 3111 2 510 

Základní škola 3117 2 483 

Kultura 3319 640 

Občanské zál. 3399 510 

TV činnost 3419 6 120 

Komun. odpad 3722 250 

Veřejná zeleň 3745 600 

Soc. péče  obyv. 4349 425 

Hasičský sbor 5512 717 

Zastup.orgány 6112 850 

Činnost místní správy 6171 7 380 

Výdaje z fin. Operací 6310 20 

Pojištění funkčně nespecifikované 6320 200 

Ostaní fin. Operace 6399 15 

Ostatní činnosti 6409 6 396 

Celkem  30 496 

1/12 výdajů schváleného rozpočtu 

2017   30.496 : 12 = 2.541 tis. 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 37/4 

ze dne 20. 12. 2017 

 

Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům ZMČ od 1.1.2018 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.  BERE NA VĚDOMÍ 

- informaci o novele zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, která s účinností od 1.1.2018 upravuje odměňování členů 

zastupitelstva  

II.  SCHVALUJE 

- stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ Praha – Dolní 

Měcholupy uvedené v příloze tohoto usnesení, které vychází z nařízení vlády č. 

318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků, jako 

odměny poskytované v maximální výši až do výše souhrnu za tři odměňované funkce 

- stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

neuvolněným členům ZMČ Praha – Dolní Měcholupy, kteří jsou podnikající fyzickou 

osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, uvedené v 

příloze tohoto usnesení  

III. POVĚŘUJE 

- tajemnici ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy  zajistit realizaci tohoto usnesení 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 zástupce starosty 

 

 

 



Příloha č. 1  

  

  

Výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha – Dolní 

Měcholupy 

(číslo velikostní kategorie územního samosprávného celku – 4)  

  

Funkce  Kč  

Neuvolněný místostarosta 27.613  

Předseda výboru nebo komise  3.068  

Člen výboru nebo komise  2.557  

Člen zastupitelstva  1.534  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 2  

  

Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Měcholupy, který je 

podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou 

činnost a pravidla pro uplatnění tohoto nároku  

  

  

V souladu s ustanovením § 89 odst. 1 písm. o) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony zastupitelstva městské části stanovuje 

podle ustanovení § 52 odst. 5.  

  

I.  

Paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena 

Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Měcholupy, který je podnikající fyzickou osobou 

nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost takto: 150 Kč za hodinu.  

  

II.  

Nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc takto: 1.000 Kč.  

  

III.  

Nárok na náhradu ušlého výdělku se uplatňuje pravidelně za uplynulý měsíc předložením 

výkazu, v němž bude uveden důvod (např. zasedání komise, výboru apod. včetně data konání) 

a počet hodin. Dále zde budou uvedeny údaje týkající se požadovaného způsobu výplaty (v 

hotovosti, na účet, složenkou). Výkaz se předkládá tajemnici Úřadu městské části Praha – 

Dolní Měcholupy k prvnímu pracovnímu dni měsíce následujícího po uplynutí měsíce, za nějž 

je nárok uplatňován. Tajemnice jej po formální kontrole předá k zajištění výplaty mzdové 

účetní Úřadu městské části Praha – Dolní Měcholupy. Výplatní termín je 7. den téhož měsíce.  

  

IV.  

Paušální částka náhrady ušlého výdělku, nejvyšší částka v souhrnu za kalendářní měsíc a 

pravidla pro uplatnění nároku byla schválena usnesením zastupitelstva městské části Praha – 

Dolní Měcholupy č. 37/4  ze dne 20.12.2017 s účinností od 1.1.2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 37/5 

ze dne 20. 12. 2017 

 

Organizační řád 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.   BERE NA VĚDOMÍ  

- návrh na změnu bodu 6.3 Organizačního řádu ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy na 

celkový počet 10 

- doplnění přílohy č. 1 o pozice Asistent a Finanční referent   

- úpravu článku 10 - Organizační řád ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy jakož i všechny 

jeho následné změny schvaluje zastupitelstvo městské části 

II. SCHVALUJE 

- změnu bodu 6.3. Organizačního řádu ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy spočívající v 

navýšení počtu zaměstnanců na celkový počet 10 osob 

- doplnění přílohy č. 1 o pozice Asistent a Finanční referent   

- úpravu čl. 10 - Organizační řád ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy i všechny jeho 

následné změny schvaluje zastupitelstvo městské části 

- změny Organizačního řádu ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy s účinností od 1.1.2018 

III. POVĚŘUJE 

- tajemnici realizací tohoto usnesení  

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 zástupce starosty 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 37/6 

ze dne 20. 12. 2017 

 

Nájemní smlouva 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.   BERE NA VĚDOMÍ  

- záměr na pronájem garáže o výměře 14,85 m2, umístěné v na pozemku u Domu 

s pečovatelskou službou č.p. 206, na adrese Čs. tankistů, Praha 10 – Dolní Měcholupy, 

pozemek č. parc. 355/2 v k.ú. Dolní Měcholupy 

II. SOUHLASÍ 

- s vypsáním výběrového řízení na pronájem garáže umístěnou na pozemku č. parc. 

355/2 v k.ú. Dolní Měcholupy formou obálkové metody 

III. POVĚŘUJE 

-  starostu zveřejněním záměru a výzvy zájemcům na podání nabídek  

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Ing. Luboš Ježil 

 zástupce starosty 

 

 

 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 37/7 

ze dne 20. 12. 2017 

 

Oprava smlouvy se společností Attl a spol. s r.o. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.   BERE NA VĚDOMÍ  

- opravu nájemní smlouvy se společností Attl a spol. s r.o. týkající se pozemků č. parc. 

786 a 477/1 v k. ú. Dolní Měcholupy 

II. SOUHLASÍ 

- s uzavřením nájemní smlouvy na pozemcích č. parc. 786 a 477/1 v k. ú. Dolní 

Měcholupy 

III. POVĚŘUJE 

-  starostu podpisem smlouvy 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Ing. Luboš Ježil 

 zástupce starosty 

 

 

 

 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 37/8 

ze dne 20. 12. 2017 

 

Změny územního plánu 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.   BERE NA VĚDOMÍ  

- podnět na změnu Územního plánu hl. m. Prahy na pozemcích č. 125/1, 125/8, 260/20 

a 260/21 v k.ú. Dolní Měcholupy 

- podnět na změna ÚP na pozemcích parc. č. 569 a 602/14 v k.ú. Dolní Měcholupy 

II. SCHVALUJE 

- podnět na změnu Územního plánu hl. m. Prahy na pozemcích č. 125/1, 125/8, 260/20 

a 260/21 v k.ú. Dolní Měcholupy 

III. NESCHVALUJE 

- podnět na změnu Územního plánu hl. m. Prahy na pozemcích parc. č. 569 a 602/14 

v k.ú. Dolní Měcholupy z důvodu umístění pozemků ve VRÚ a přípravě územní studie 

v dotčeném území 

IV. POVĚŘUJE 

-  starostu podáním podnětu na změnu územního plánu na Odbor územního rozvoje 

MHMP 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

Ing. Luboš Ježil 

 zástupce starosty 

 

 

 

 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 37/9 

ze dne 20. 12. 2017 

 

Víceúčelová hala 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.   BERE NA VĚDOMÍ  

- změnu smlouvy o dílo č. 1028/2010 – ve znění dodatku č. 6 na stavbu č. 40973 – 

Výstavba tělocvičny – víceúčelová sportovní hala, spočívající v navýšení ceny stavby  

a ve změně termínu dokončení haly do 18.5.2018. 

II. SOUHLASÍ 

- se změnou smlouvy o dílo č. 1028/2010 – ve znění dodatku č. 6 na stavbu č. 40973 – 

Výstavba tělocvičny  

- s uzavřením dodatku č. 6 smlouvy o dílo č. 1028/2010. 

III. POVĚŘUJE 

-  starostu podpisem dodatku smlouvy  

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Ing. Luboš Ježil 

 zástupce starosty 

 

 

 

 

 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 37/10 

ze dne 20. 12. 2017 

 

Zdravá města 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.   BERE NA VĚDOMÍ  

- návrh ke členství v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR a k realizaci 

mezinárodního programu „Zdravé město“ 

II. SCHVALUJE 

- členství MČ Praha – Dolní Měcholupy v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR 

- Deklaraci Zdravého města a místní Agendy 21 v předloženém znění 

- starostu, jako politického zástupce programu „Zdravé město“ 

III. POVĚŘUJE 

-  starostu podpisem deklarace a jako politického zástupce programu „Zdravé město“ a 

MA21 

-  starostu, aby pověřil pracovníka úřadu pro koordinaci programu „Zdravé město“  

   a MA21 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 zástupce starosty 

 

 

 

 

 


